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Släck för en ljusare framtid
– Hjo kommun deltar i Earth Hour 2017 för att sätta
fokus på klimatfrågan.
Hjo kommun deltar i Earth Hour, världens största miljömanifestation. Earth Hour arrangeras av Världsnaturfonden WWF och
äger rum lördagen 25 mars kl. 20.30-21.30.
I år är temat för Earth Hour ”Mat och livsstil för en globalt hållbar utveckling”, där
stort fokus läggs på att vi ska välja mindre, men bättre kött, och att vi ska halvera utsläppen från nyinköpta varor. Efter klimattoppmötet i Paris hösten 2015 har världen ett
internationellt klimatavtal, som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas
väl under 2 grader, allra helst under 1,5 grader. För att nå det målet måste en påtaglig
förändring ske i våra konsumtionsvanor. Alla behövs, investerare, företag, Sveriges regering och alla dess medborgare.
– Världen har nu enats om att hejda den globala uppvärmningen. Men det räcker inte
med ett avtal - vi måste agera också, och de närmsta åren är oerhört viktiga för världens framtid. Alla behöver vara med och ställa om till en globalt hållbar livsstil. Vi är
med i WWFs Earth Hour för att vi vill sätta fokus på klimatfrågan i vår kommun, säger
miljöstrateg Per-Åke Johansson.
Hjo kommun deltar i klimatmanifestationen genom att ordna ”en mörk timme”. All gatubelysning släcks i hela Hjo stad. Under ledning av scouterna equmenia Hjo går ett
fackeltåg från Samskoleparken till Stora torget. Alla som vill gå med är välkomna till
Samskoleparken där samling sker från klockan 20.00. Kulturkvarteret kommer att hålla
öppet under samlingen. På Stora torget finns Friluftsfrämjandet och bjuder på värmande blåbärssoppa till alla frusna flanörer.
Hjo kyrka håller som vanligt öppet för allmänheten, endast upplyst med levande ljus
och fylld med stilla, rogivande musik.
Ett unikt tillfälle att uppleva det mörklagda Hjo är den stadsvandring som utgår från
torget när ljuset släckts. Under vandringen bjuds deltagarna på överraskande upplevelser. Alla vandrare deltar samtidigt i ett lotteri med möjlighet att vinna fina vinster.
– Vi hoppas att så många hjobor som möjligt vill delta i denna globala manifestation för
klimatet. Ju fler vi är som skickar signalen till våra politiker desto bättre. Det visar att
de har vårt stöd att fatta kraftfulla beslut i klimatfrågan. Tillsammans gör vi det möjligt,
fortsätter Per-Åke Johansson.
Earth Hour arrangeras av Hjo kommun tillsammans med Svenska kyrkan, Hjo Energi,
Hjobygdens naturskyddsförening, Scouterna equmenia Hjo, Friluftsfrämjandet,
Vuxenskolan, Hjo missionskyrka och Hjo Fairtrade City.
Läs mer på www.wwf.se/earthhour. Samt www.hjo.se och www.vastsverige.com/hjo/
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Vad kan Du göra!
Hjälp till att göra Earth Hour till en effektfull manifestation. Din medverkan gör Earth
Hour till en större upplevelse.






Ta ställning för klimatet - släck ljuset mellan 20.30-21.30 den 25 mars.
Ta med familjen till Samskoleparken och gå med i fackeltåget!
Besök Hjo kyrka för en ljus och rofylld stund!
Gå stadsvandringen med start från torget och upplev det mörklagda Hjo.
Uppmana våra politiker att göra det lätt och lönsamt att leva klimatsmart.

Se till att du syns!
Ska du köra bil i Hjo stad under Earth Hour bör du tänka på att det kan finnas folk ute
på stan som kanske inte syns så väl i mörkret. Så var extra observant och försiktig under den ”mörka timmen” 20.30 – 21.30.
Utrusta dig gärna själv med reflexer, reflexväst och ficklampa för att både
se och synas så bra som möjligt när du tar en promenad eller en cykeltur.
För mer information kontakta:
Per-Åke Johansson
Miljöstrateg
Tel 0503-352 36
Mobil 070-642 88 33
E-post per-ake.johansson@hjo.se

